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Posláním neziskové organizace Helppes je integrace osob se zdravotním postižením
do společnosti a kolektivu, jejich návrat do aktivního života, zařazení do vzdělávacího
či pracovního procesu, rozšíření možností při sebeobsluze, získání větší soběstačnosti,
nezávislosti, sebevědomí, svobody a bezpečí. To vše pomocí speciálně vycvičených psů
v projektu Pomoc přichází na čtyřech tlapkách.

KDO JE HELPPES?
Helppes je jediná profesionální nezisková organizace svého druhu v České republice,
která je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb. Helppes pomáhá osobám
s nejrůznějšími druhy handicapů na jejich cestě k integraci, soběstačnosti a samostatnosti
prostřednictvím speciálně vycvičených psů. Helppes poskytuje zcela komplexní soubor
souvisejících služeb – od zaškolení žadatele o speciálně vycvičeného psa přes jeho výuku
a proškolení, předání psa a secvičení se psem až po následný servis po celou dobu aktivní
služby psa. Helppes poskytuje všechny své služby pomocí profesionálního týmu nejen
odborníků na výcvik psů, ale i pracovníků v sociálních službách s odborným vzděláním
pro práci s osobami se zdravotním postižením. Služby jsou poskytovány na základě
smlouvy o poskytování sociální služby dle zákona o sociálních službách a Standardů
poskytování sociálních služeb, které odpovídají jak standardům českým, tak standardům
mezinárodním, a kladou ty nejvyšší nároky na všechny pracovníky, spolupracovníky
i dobrovolníky.
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POSLÁNÍ
ORGANIZACE

ADRESA:
Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené o.s.
Mikovcova 9/531
120 00 Praha 2
Česká republika
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JAKÉ TYPY
SPECIÁLNĚ
VYCVIČENÝCH
PSŮ HELPPES
PŘEDÁVÁ

SLOVO ŘEDITELKY
V letošním roce jsme toho stihli opravdu neskutečně mnoho. Ale nebýt těch, co nám
a našim klientům pomáhají, ať už ﬁnanční či neﬁnanční podporou nebo dobrovolnou
spoluprací, nemohli bychom tak skvělých výsledků, pokroků, zkvalitňování služeb
a rozvoje organizace nikdy dosáhnout.
S přispěním mnoha dárců a přispěvatelů jsme mohli předat dalším 15 klientům jejich psí pomocníky, zrekonstruovat deset let starý
areál a započít se stavbou nových kotců a relaxační místnosti pro naše psí studenty. Zlepšení podmínek v souladu s mezinárodními
standardy pro udržení dobré fyzické i psychické kondice a pohody budoucích psích pomocníků je velmi důležité, protože výcvik
samotný je dlouhodobý a velmi náročný. Díky Vaší pomoci bylo nové zázemí ke konci roku již před dokončením, za což psi i my velice
děkujeme.
V relaxační místnosti trenéři před započetím každodenního výcviku se psy trénují nejprve hygienu – čištění uší, očí, zubů, drápků,
česání a koupání ve sprchovém koutě / vaně. Odpolední aktivity po samotném výcviku obsahují relaxační program pro psy – cvičení
na gymballech, trenažeru, hraní inteligenčních her a masáže psů. Všechny tyto činnosti doposud učí trenéři psy ve svých domovech,
což není zcela ideální. Psi budou mít v nových kotcích možnost využívat i cílenou audioterapii, speciálně určenou pro psy, a také zde
budou pod stálým dohledem kamerového systému, což umožní sledovat jejich chování a psychické rozpoložení po
24 hodin denně i mimo přítomnost lidí.
Pro usnadnění a zkvalitnění práce psích trenérů byla vytvořena nová pracovní pozice pro úklid kotců a péči – ranní venčení psů.
Samozřejmě i vytvoření této nutné a dlouho plánované pracovní pozice bylo možné pouze díky tomu, že rok 2012 byl úspěšný
v oblasti získávání ﬁnančních prostředků také pro chod organizace.
Protože považujeme za velmi důležitou oblast vzdělávání a seznamování nejširší veřejnosti – od malých dětí přes dospělé až po
odbornou veřejnost – s významem psích pomocníků a s chováním a přístupem k lidem s postižením, věnujeme této činnosti velkou
pozornost a mnoho času. Letos jsme se zúčastnili či jsme pořádali 96!!! vzdělávacích, propagačních a prezentačních akcí.
Velmi významným projektem bylo vyvinutí speciální metodiky pro výcvik signálních psů pro osoby trpící diabetem. Tato metodika
byla vyvinuta ve spolupráci s policejním expertem na pachové práce psů a soudním znalcem v oboru kynologie Bc. Stanislavem
Beníškem. Prvním psem vycvičeným touto unikátní metodou se stal malý knírač Bad Chov Pauli předaný malé Týnce, která převážnou
část roku žije s rodiči ve Švýcarsku.
V rámci zvyšování kvality poskytovaných služeb, dalších potřeb žadatelů o psí pomocníky, možností ve speciálním výcviku psů a při
využití schopností psů bylo započato, ve spolupráci se zahraničními psími školami, také s vývojem nové, zcela speciální metodiky pro
výcvik asistenčních psů pro osoby trpící autismem či Aspergerovým syndromem.
Naši pracovníci se zúčastnili mnoha vzdělávacích akcí, a to nejen těch povinných pro pracovníky v sociálních službách dle zákona
o sociálních službách.
Aktivně jsme se v letošním roce také zapojili do příprav tvorby zákona o změně právní formy občanského sdružení na obecně
prospěšnou společnost v zájmu zvýšení transparentnosti a prospěšnosti neziskových organizací.
Je mou milou povinností poděkovat za celoroční výborně odvedenou práci všem pracovníkům a dobrovolníkům Helppes a také všem
příznivcům, dárcům a přispěvatelům za jejich podporu, bez které bychom naše služby a psí pomocníky lidem s postižením předávat
nemohli.
Doufám, že i další rok přinese našim klientům mnoho šťastných okamžiků v životě s jejich psími pomocníky a že díky práci našich
zaměstnanců a podpoře dárců budeme moci uspokojit všechny žadatele o psí asistenty.

ČLENSTVÍ
V ORGANIZACÍCH

VÝBOR
ORGANIZACE

ZAMĚSTNANCI
ORGANIZACE

Asistenční psy pro vozíčkáře a osoby s tělesným postižením, balanční psy
Vodicí psy pro osoby se zrakovým postižením
Asistenční / terapeutické psy pro dětské klienty
Asistenční / terapeutické psy pro osoby trpící autismem
Signální psy pro osoby trpící stavy ztráty vědomí či záchvatovými onemocněními
Signální psy pro osoby s diabetem
Signální psy pro osoby se sluchovým postižením
Psy se speciálním výcvikem pro osoby s kombinovanými handicapy

?

Helppes je členem:
Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO)
Českého kynologického svazu (ČKS) prostřednictvím Klubu speciálního výcviku
Assistance Dogs Europe (ADEu)
Assistance Dogs International (ADI)

Zuzana Daušová – předseda
Adéla Krausová – místopředseda
MgA. Petra Lekešová Krajčinovič – jednatel
Veronika Paldusová – hospodář a pokladník
Natálie Nováková – člen výboru bez funkce

Zuzana Daušová – ředitelka
Natálie Nováková – asistentka ředitelky
Veronika Paldusová – správa sociálních sítí, koordinace vedení práce s dobrovolnými
spolupracovníky, PR, péče o psy ve výcviku
Pavlína Kotačková – pracovnice v sociálních službách, trenérka psů
Kateřina Kadlecová – pracovnice v sociálních službách, trenérka psů
Bc. Zuzana Rajtrová – pracovnice v sociálních službách, trenérka psů
Radek Kahovec – správce areálu, koordinátor krátkodobých projektů, asistent výcviku
Jaroslav Karas – správce areálu, koordinátor krátkodobých projektů, asistent výcviku
Alena Houšková – péče o psy ve výcviku, úklid

KLUB SPECIÁLNÍHO VÝCVIKU 943 HELPPES
ČESKÉHO KYNOLOGICKÉHO SVAZU
Členy Klubu speciálního výcviku 943 Helppes ČKS jsou převážně majitelé psích pomocníků – osoby se zdravotním postižením, bez
ohledu na typ handicapu či organizaci, v níž byl jejich pomocník vycvičen, a příznivci psích pomocníků.
Ke konci roku 2012 měl klub 141 členů.
Klub se svými členy organizuje a aktivně se podílí na mnoha aktivitách ve prospěch majitelů psích pomocníků – lidí s postižením. Stěžejní
akcí, na jejíž organizaci se členové klubu aktivně podílejí, je Mistrovství ČR ve výkonu asistenčních psů a Mistrovství ČR ve výkonu
vodicích psů.
Především díky vedení klubu vznikly kvalitní zkušební a soutěžní řády k posuzování schopností a dovedností psích pomocníků.
Vedení klubu má nemalý podíl na tvorbě návrhů legislativních změn, které vedou ke zlepšení postavení majitelů a žadatelů o psí
pomocníky všech specializací, a na tvorbě standardů a pravidel pro výcvik a předávání asistenčních/balančních, signálních,
terapeutických a vodicích psů a velmi potřebných standardů a pravidel pro výcvik a předávání psů se speciálním výcvikem pro potřeby
osob se zdravotním postižením.

Zuzana Daušová
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VÝCVIKOVÝ
AREÁL
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O běžnou údržbu areálu a opravy se starali správci areálu, pánové Jaroslav Karas
a Radek Kahovec.
Rok 2012 byl rokem rekonstrukcí a budování.
Díky spolupráci se společností Fundraising s.r.o. a ﬁnancování ze společného
fundraisingového projektu se nám podařilo přistavět dlouho plánovanou
a potřebnou kancelář, protože původní kancelář již nevyhovovala svou velikostí
rozšiřující se kancelářské agendě. Původní i novou kancelář jsme vybavili kvalitním
kancelářským nábytkem z nabídky UniCredit Bank Czech Republic, a.s., která
nabídla neziskovým organizacím nepotřebný nábytek za velmi výhodné ceny.

Za pomoc s budováním, rekonstrukcí, terénními úpravami areálu a s jeho přípravou
na naše akce děkujeme také zaměstnancům společností ACTIVE 24, s.r.o.,
Allianz pojišťovna, a.s., Československá obchodní banka, a. s., DHL Express
(Czech Republic) s.r.o, IBM Česká republika, spol. s r.o., Janssen-Cilag s.r.o.,
Mary Kay (Czech Republic), s.r.o., Plzeňský Prazdroj, a. s., Provident Financial
s.r.o., Skupina ČEZ, a. s. a T-Mobile Czech Republic a.s.

Vybudovali jsme také nové, vyhřívané kotce s venkovními výběhy, které odpovídají
mezinárodním standardům pro ustájení a welfare psích pomocníků ve výcviku.
Součástí nového komplexu kotců je také relaxační místnost pro psy vybavená
trenažerem, gymbally, inteligenčními hrami, sprchovým koutem a malou „psí“
kuchyňkou. V relaxační místnosti probíhá nejen program pro udržování fyzické
a psychické pohody psů ve výcviku, ale psi se zde také učí požadovanému
chování tak, aby lidé s postižením neměli s jejich manipulací a nutnou očistou
žádné problémy. Psi se musí naučit správnému chování při česání, čištění uší,
očí, zubů, při masážích a správným návykům při koupání. Protože každý z klientů
má jiné možnosti při koupání svého psa, bylo velmi důležité pořízení sprchového
koutu s hlubokou velkou vaničkou, ve kterém se psi naučí správně se chovat jak
při koupání ve vaně, tak i ve sprchovém koutu. Než se nám podařilo toto zázemí
vybudovat, učili se psi tyto úkony v bytech trenérů, což samozřejmě nebylo ideální,
zejména pro rodiny trenérů.
Výstavbu kotců a relaxační místnosti pro budoucí psí asistenty jsme mohli zahájit
především díky ﬁnančním příspěvkům od přispěvatelů z fundraisingového projektu,
který dlouhodobě probíhá ve spolupráci s ﬁrmou Fundraising s.r.o.
Upravili jsme také povrch výběhu pro psy tak, aby bylo snadnější udržovat hygienu.
Rekonstrukcí prošly původní kotce, obnovili jsme veškeré nátěry v areálu a provedli
úpravy venkovních prostor.
Všem přispěvatelům a dárcům velmi děkujeme.

V rámci dobrovolnického projektu Community Days Staropramen nám pracovníci
společnosti Pivovary Staropramen s.r.o.. pomohli s dostavbou kanceláře, různými
opravami a terénními úpravami areálu. Děkujeme společnosti Pivovary Staropramen
s.r.o. za poskytnuté ﬁnance na tuto akci a jejím pracovníkům za pomoc.

S drobnou údržbou výcvikového areálu a při jeho úklidu vypomáhají členové
Základní kynologické organizace ČKS 682 – Motol.

SPOLUPRÁCE PR
Za dlouhodobou pomoc v oblasti PR děkujeme reklamní agentuře Scholz & Friends.

GENERÁLNÍ PARTNERSTVÍ
Dlouhodobá oboustranná úspěšná spolupráce mezi naší organizací a společností
Pivovary Staropramen s.r.o.
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PROJEKT POMOC PŘICHÁZÍ
NA ČTYŘECH TLAPKÁCH

ASISTENČNÍ PES PRO
VOZÍČKÁŘE NEBO TĚŽCE
TĚLESNĚ POSTIŽENOU
OSOBU / BALANČNÍ PES

PROJEKTY
ORGANIZACE

V rámci projektu jsme předali patnácti našim dětským a dospělým klientům
s různým typem postižení dvanáct psích pomocníků.
Od svého založení tak předal Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené o.s.
lidem s různým typem handicapu celkem už 162 psích pomocníků.
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Asistenční pes pomáhá osobám upoutaným na invalidní vozík s běžnými denními úkony
péče o jejich osobu – podávání potřebných či upadlých předmětů, otevírání, zavírání
i podržení dveří, otevírání a zavírání zásuvek, lednice, pračky apod. a podávání předmětů
z nich, pomoc při svlékání a oblékání, rozsvěcení a zhasínání světla, pomoc s manipulací.
Balanční pes doprovází osoby s těžkým tělesným postižením, které se pohybují za pomoci
berlí, holí nebo chodítka. Kromě úkonů asistence jim zároveň poskytuje oporu při pohybu.
Tito psi dokážou z části nahradit péči osobního asistenta či člena rodiny.
Klient

Pes

Plemeno

Kdy

Petr Bystroň

Dita

golden retriever

květen

Eva Janovská
Gabriel Koiš

Bert

labradorský retriever

říjen

PETR BYSTROŇ
Pan Petr z Prahy se díky pooperačním komplikacím a následné kvadruplegii ocitl na
invalidním vozíčku.
Ditu, která se k nám vrátila z rodiny malého Alana, kde si ji z důvodu změny rodinné situace
nemohli dále ponechat, jsme díky její šikovnosti a pracovitosti mohli v krátké době doučit
potřebným dovednostem, aby mohla začít pomáhat panu Petrovi. Dita mu je skvělou
asistentkou, podává mu různé předměty, pomáhá se svlékáním, otevře dveře a zásuvky, ze
kterých podá, co je potřeba, apod.
O tom, jak skvěle se tato dvojice sžila a jak jim to spolu klape, jsme se mohli přesvědčit už
v červnu na Mistrovství ČR ve výkonu asistenčních psů, kde předvedli skvělé výkony.

EVA JANOVSKÁ A GABRIEL KOIŠ
Paní Eva kvůli DMO a její přítel, pan Gabriel
z Prahy, vinou úrazu, jsou odkázáni na berle
a v případě delší vzdálenosti na invalidní vozík.
Požádali nás, zda bychom pro ně nevycvičili
jejich vlastního labradora Berta. Poté, co Bertík
úspěšně prošel všemi zdravotními a povahovými
testy, nestálo nic v cestě tomu, abychom jim
vyhověli. Bertík zvládl výcvik velmi dobře a dnes
pomáhá svým dvěma pánům s běžnými úkony
sebeobsluhy. Podává různé spadlé předměty,
pomáhá jim s otevřením dveří, zásuvek apod.
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ASISTENČNÍ
CANISTERAPEUTICKÝ PES

VERONIKA BERENREITEROVÁ

Tento psí pomocník je vycvičen pro potřeby tělesně postižených osob, převážně dětí,
které jsou odkázány na pomoc svých rodičů nebo dalšího člena rodiny – pes tedy asistuje
postiženému i členům rodiny, kteří o postiženého pečují, a povely přijímá od postiženého
i od pečující osoby. Zvládá pomoct např. při otevírání dveří, přenášení dítěte, s oporou při
pohybu postiženého, při rozvíjení jemné i hrubé motoriky, podávání předmětů a pomůcek
pečující osobě i samotnému handicapovanému, při tzv. polohování (terapeutická metoda),
rozvoji řečových a hmatových schopností, sociálního chování apod.
Klient

Pes

Plemeno

Kdy

Lukáš Walter

Panorama Nepean
River (Nanynka)

labradorský retriever

červenec

Lucie, Petra
a Zuzana Kubíkovi

Monty

golden retriever

červenec

Veronika
Berenreiterová

Ben (veliký)

labradorský retriever

listopad

Monika Rohovská

Cindy
z Novoveských lučin

labradorský retriever

listopad

Lukáš Podolan

Max

golden retriever

prosinec

Vojtěch Fischer

Ben (veliký)

labradorský retriever

prosinec

Pro malou Veroniku z Ohníče, která trpí epilepsií, myoklonickými záchvaty, centrálním
hypotonickým syndromem a oční vadou (nemá periferní vidění), jsme vybrali Bena, kterému
jsme pro jeho velikost a odlišení od druhého psího studenta se stejným jménem říkali
„veliký“. Ben jí měl být pomocníkem v jejím rozvoji i kamarádem, ale již po několika dnech
secvičování a sžívání s Veronikou a její rodinou jsme byli nuceni Beníka odvézt zpět k nám
do výcvikového centra. Rodina nebyla schopna zajistit Benovi nejzákladnější podmínky pro
plnohodnotný život a pro jeho využití a zamezit nežádoucímu chování Veroniky, která mu
ubližovala a snažila se mu dát sníst své léky na epilepsii, ke kterým měla volný přístup.

MONIKA ROHOVSKÁ
Pětiletá Monička z Prahy má kombinované mentální a hybné postižení s akrální elasticitou.
Navíc trpí spánkovou epilepsií a nervovými záchvaty přes den. Věčně rozesmátá labradorka
Cindy jí prohřívá spastické svaly, pomáhá s rozvojem psychomotorického vývoje a je velkou
pomocnicí i rodičům ve chvílích, kdy se nemohou od Moničky vzdálit a potřebují něco
podat.

LUKÁŠ WALTER
Jedenáctiletý Lukáš z Prahy je druhým majitelem Nanynky, která se k nám vrátila z rodiny
malého Alexandra, u kterého se po krátkém soužití vyskytla alergie na psí srst. Lukášek
trpí expresivní poruchou řeči, hyperaktivitou, má opožděný vývoj jemné a hrubé motoriky,
zhoršenou koordinaci pohybu a zároveň trpí zrakovou vadou. Nanynka mu po absolvování
krátkého tréninkového programu k docvičení začala pomáhat s rozvojem komunikačních,
motorických a mentálních schopností, rozvojem sociálního a citového chování i zlepšením
samostatného pohybu.

LUKÁŠ PODOLAN
Jedenáctiletý Lukáš je vinou DMO upoutaný na invalidní vozík. Max mu pomáhá
s rozvojem jemné i hrubé motoriky, prohřívá mu svaly pro uvolnění spasmat, napomáhá
mu k soběstačnosti při běžných denních úkonech, podává mu potřebné předměty, je mu
kamarádem a oporou.

LUCIE, PETRA A ZUZANA KUBÍKOVI
Před 11 lety se narodila čtyřčata, která dnes žijí s rodinou v Krhovicích. Tři z nich, Lucka,
Petra a Zuzka, jsou vinou DMO odkázané na invalidní vozík. Montyho jsme pro děvčata
vybrali pro jeho lásku k dětem, aktivitu a šikovnost, díky níž mu nedělá problém zvládat více
věcí najednou a asistovat tak třem paničkám. Monty pomáhá děvčatům rozvíjet jemnou
a hrubou motoriku, se svlékáním, podá potřebné předměty, otevře a zavře dveře, šuplíky,
skříňky a v neposlední řadě pomáhá také s jejich rehabilitací a prohříváním svalů. Je nejen
jejich pomocníkem, ale i kamarádem, partnerem při společných hrách a procházkách.
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VOJTĚCH FISCHER
Mladík Vojta z Prahy trpí nejasným neurodegenerativním onemocněním. Je zcela ochrnutý,
má velmi omezenou schopnost domluvy a je plně odkázaný na své okolí. Navíc trpí
epileptickými záchvaty. Bena „velikého“ jsme po krátké rekonvalescenci u jeho trenérky po
návratu od Veroniky předali Vojtovi, aby ho stimuloval, rozvíjel u něj zájem o okolí a prohříval
mu ztuhlé svaly. Měl být Vojtovi společníkem a kamarádem a jeho rodičům pomáhat s péčí
o něj a včas upozorňovat na jeho epileptické záchvaty. Když odjel tatínek Vojty na služební
cestu, zbytek rodiny, bohužel, nezvládal péči o psa, a tak se k nám, po vzájemné dohodě,
Beník zase vrátil.
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SIGNÁLNÍ PES PRO OSOBY
TRPÍCÍ STAVY ZTRÁTY
VĚDOMÍ ČI ZÁCHVATOVÝMI
ONEMOCNĚNÍMI

ASISTENČNÍ / TERAPEUTICKÝ
PES PRO OSOBY TRPÍCÍ
AUTISMEM

Tento typ psa je vycvičený pro osoby postižené epilepsií či jiným druhem záchvatu (kardio,
narkolepsie apod.). Jedná se o velice zrádná onemocnění, která nejsou vidět, a blížící se
atak záchvatu přichází často zcela nečekaně, v nevhodnou chvíli a na nevhodném místě.
Veřejnost snadno zamění postiženého záchvatem, ležícího na chodníku, za opilého nebo
zfetovaného člověka, což může mít pro postiženého i fatální následky. Speciálně vycvičený
pes dokáže v blízkosti bydliště, pracoviště, školy či na místech s malým pohybem osob
doběhnout pro pomoc, na místech neznámých či frekventovaných přivolat pomoc svým
projevem a značením upozornit kolemjdoucí na svého pána, a tím zajistit tolik potřebnou
pomoc. Signální pes dokáže také přinést a podat léky, mobilní telefon, inzulínové pero,
přinést přikrývku a zakrýt postiženého či zahřívat postiženého vlastním tělem. Pokud se
postižený dostane do bezvědomí a upadne obličejem směrem dolů, kdy hrozí zadušení, pes
ho dokáže otočit. Jeho přítomnost a úzký vztah, který se svým páníčkem naváže, pomáhá
jako zklidňující faktor a velmi často dochází ke snížení četnosti záchvatů.
Forem a příčin „záchvatových“ onemocnění je mnoho a je známo, že některé z nich dokáže
pes rozpoznat i dopředu. To znamená, že v některých případech může pes svého majitele
upozornit 5–20 i více minut předem na blížící se záchvat, a tím mu poskytnout čas, aby si
vzal lék, který atak záchvatu či bezvědomí eliminuje nebo sníží jeho závažnost, případně
aby vyhledal bezpečné místo nebo někoho upozornil, že potřebuje pomoc. Značení
záchvatů předem (mimo diabetu) ale psa nelze naučit, tato „vlastnost“ musí být psu vrozena
a výcvikem ji lze pouze „zdokonalit“ a upřesnit.
Klient

Pes

Plemeno

Kdy

Jakub Ries

Pegy

labradorský retriever

květen

Úkolem tohoto speciálně vycvičeného psa je pomoci člověku s autismem překonávat
všechny obtíže spojené s verbální komunikací a při navazování sociálních vazeb. Speciálně
vycvičený pes dokáže dodávat autistovi pocit, že úzkosti a strach nejsou potřeba,
protože psí kamarád je vždy na jeho straně. Tím, jak se postupem času rozvíjí pouto
mezi postiženým a jeho psem, sílí šance, že postižený dokáže časem přenést svůj vztah
se psem i na své okolí. Pes přináší postiženému přátelství, kamarádství, nekonvenční
a bezpodmínečnou lásku. Zvyšuje kvalitu jeho života, poskytuje mu větší nezávislost
a pomáhá překonávat problémy, se kterými je konfrontován.
Speciálně vycvičený pes je uklidňujícím prvkem a je vycvičen k tomu, aby dokázal u autisty
nenásilně přerušit jeho opakující se nežádoucí chování.

Klient

Pes

Plemeno

Kdy

Tomáš Basler

Roky

labradorský x golden
květen
retriever

Lukáš Závěšický

Ben

labradorský retriever

říjen

TOMÁŠ BASLER
Devítiletý Tomášek z Karlových Varů trpí Aspergerovým syndromem a afektivními záchvaty.
Rokyho jsme připravili tak, aby mu mimo jiné pomáhal s jejich zvládáním. Už první zprávy
od Tomáškovy maminky nám řekly, že to funguje. Silné záchvaty, které trvaly i přes hodinu,
se zmírnily a výrazně zkrátily. Když se Tomáš chystá na záchvat, Roky k němu přiběhne,
rozptýlí ho a přivede na jiné myšlenky. Je mu nejen dobrým terapeutem, ale také skvělým
kamarádem a parťákem pro různé hry.

JAKUB RIES
Před lety jsme tehdy čtrnáctiletému Jakubovi z Havířova předali golden retrievera Teddyho,
aby mu byl kamarádem a parťákem a hlídal ho, aby se mu něco zlého nepřihodilo.
Epileptické záchvaty Jakuba jsou totiž velice zrádné a těžké. Kdyby mu nebyl podán včas
lék, mohlo by to mít velmi zlé následky. Díky asistenčnímu pejskovi získal Kuba alespoň
nějaké soukromí, nemusel už být pod neustálým dohledem a kontrolou rodičů. A pro
čtrnáctiletého kluka byla možnost zůstat chvíli sám v pokoji nebo se samostatně vydat ven,
i když v blízkosti bydliště, hodně důležitá. Když odešel Teddy po letech služby do psího
nebe a dnes již dospělý Jakub nás požádal o nového psího asistenta, byli jsme moc rádi, že
mu můžeme rychle vyhovět. Temperamentní Pegy, která se k nám vrátila od paní Černé, je
velmi empatická a svou živostí aktivnímu Jakubovi velmi vyhovuje, a tak spolu brzy vytvořili
skvělý tým. Pegy, kterou rodina bryskně přejmenovala na Megy, je hlavní hrdinkou vtipně
napsaných příběhů ze svého nového domova, které se svolením autorky – maminky Kuby,
uveřejňujeme v našem bulletinu Helppsík.
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LUKÁŠ ZÁVĚŠICKÝ
Dvanáctiletý Lukášek z Děčína je autista a akční Ben mu pomáhá s rozvojem
komunikačních dovedností, střeží jeho spánek a pomáhá mu vyrovnat se stresovými
situacemi. Je mu velkou oporou, kamarádem a parťákem při společných procházkách,
takže už se nemusí bát jít ven bez doprovodu rodičů.
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SIGNÁLNÍ PES
PRO OSOBY S DIABETEM
Helppes, spolu se specialistou pro výcvik policejních psů – specialistů na pachové práce a
soudním znalcem v oboru kynologie, Bc. Stanislavem Beníškem, vyvinul v ČR zcela unikátní
metodu pro výcvik signálních psů pro osoby s diabetem a je jedinou organizací v ČR,
která touto spolehlivou a jedinečnou metodou připravuje signální psy pro osoby s tímto
onemocněním.
Když člověku s diabetem klesá nebo stoupá hladina cukru v krvi, tělo uvolňuje chemické
látky, které mají svůj typický pach. Signální pes je vycvičen reagovat na tyto chemické
změny daleko dříve, než se projeví nežádoucí zdravotní účinky – na tyto změny upozorní
svého majitele, v případě malých dětí pečující osobu. Majitel nebo pečující osoba je pak
schopna zkontrolovat hladinu cukru v krvi a přijmout vhodná opatření.
Kromě této signální práce je vycvičen, v případě potřeby, podat inzulinové pero, láhev
s pitím apod. či přivolat pomoc.
Klient

Pes

Plemeno

Kdy

Tina Tyc

Bad Chov Pauli
(Benží)

knírač malý

září

TINA TYC
Sedmiletá Tina pocházející z Doksan, která momentálně žije se svými rodiči ve Švýcarsku,
má diabetes. Bada, kterému se říká Benží, jsme vycvičili, aby jí včas oznámil přicházející
hypoglykemický nebo hyperglykemický záchvat a podal jí potřebné léky. Je malé Tině
oporou a kamarádem. Benží byl vycvičen novou metodou na základě pachových konzerv,
vyvinutou ve spolupráci s policejním specialistou a soudním znalcem v oboru kynologie,
panem Bc. Stanislavem Beníškem.

VYŘAZENÍ PSI

PSÍ POMOCNÍCI
ODEBRANÍ
KLIENTŮM
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V roce 2012 jsme z důvodů nevyhovujícího zdravotního stavu nebo povahových vlastností
pro práci psích pomocníků v průběhu testování vyřadili a vrátili ve zkušební době třiceti dnů
jejich původním majitelům 11 psů.
Z již probíhajícího výcviku jsme vzhledem ke změně povahy po proběhlém hárání vyřadili
fenu holandského ovčáka Boru Samantu Hollandse Ster, kterou jsme umístili v rodině její
vychovatelky, slečny Lenky Hradecké.
Ze stejného důvodu jsme byli nuceni vyřadit v tomto roce černou labradorku Ejmy, kterou
jsme umístili do opatrovnictví do rodiny pana Martina Pauluse.

V roce 2012 jsme odebrali labradora Bena z rodiny malé Veroniky Berenreiterové již
v průběhu secvičování, protože rodina nebyla schopna zajistit Benovi podmínky pro to, aby
mohl vykonávat svou asistenční službu v bezpečí a přitom vést plnohodnotný psí život.

PSÍ POMOCNÍCI
VRÁCENÍ KLIENTY

V roce 2012 se k nám vrátili dva psí pomocníci.
Labradorku Nanynku nám její nová rodina vrátila, protože se u malého Alexandra objevila
alergie na psí srst. Nanynku jsme docvičili a předali Lukáškovi, aby mu byla věrnou
asistentkou a pomocnicí.
Klidný, přátelský a velmi šikovný Beník, kterého jsme odebrali z rodiny malé Veroniky, je
pes smolař. Rodina Vojty nám Bena vrátila, protože maminka Vojty zjistila, že není schopna
zvládat plnohodnotnou péči o syna s těžkým postižením a asistenčního psa zároveň. Ben
bude docvičen pro potřeby jiného klienta.

ÚHYN PSÍCH
POMOCNÍKŮ

V roce 2012 uhynulo 5 psích pomocníků a jedna bývalá psí pomocnice
V únoru byl uspaný z důvodu nádorového onemocnění rottweiler Bad, který pomáhal
Mirce Štické. Když bolest ze ztráty milovaného Bada trochu polevila, požádala nás Mirka
s rodinou o nového psího asistenta. Tentokráte se Mirka rozhodla pro velmi odlišné plemeno
– malého pudlíka, aby jí mohl podávat spadlé a potřebné předměty přímo do klína a mohla
si ho i pochovat, což vzhledem k váze Bada a těžkému postižení Mirky nebylo možné.
Mirce jsme samozřejmě rádi vyhověli a cvičíme pro ni pudlíka Kimiho, který je velmi učenlivý
a šikovný a bude pro Mirku malým velkým pomocníkem. Mirka Kimiho navštěvuje a také
Kimi už navštívil svůj budoucí domov.
V březnu musel být z vážných zdravotních důvodů uspaný i švýcarský bílý ovčák Max,
vodicí pes slečny Jitky Vendrové, když onemocněl osteosarkomem. Slečna Jitka si
o nového psího pomocníka nezažádala.
Na jaře odešel do psího nebe zlatý retriever Teddy, který byl věrným pomocníkem Jakubovi
z Havířova.
Ztráta Teddouška byla pro celou rodinu velmi bolestivá a zvláště Kubovi jeho věrný
pomocník moc chyběl. Rádi jsme vyhověli jeho žádosti o nového psího asistenta a už v létě
odjela do nového domova pomáhat labradorka Pegy, se kterou záhy utvořil Kuba sehranou
dvojku. Pegy – nebo spíš Megy, jak jí nová rodina v brzkém čase překřtila, se v novém
domově rychle zabydlela a my velmi děkujeme mamince Kuby za veselé příběhy, které nám
ze společného soužití rodiny a Pegy – Megy zasílá.
V listopadu nechala s bolestí v srdci uspat svou věrnou pomocnici rottweilerku Deizy paní
Jana Kubátová. U Deizy bylo diagnostikováno nádorové onemocnění a její stav již nebyl
slučitelný se životem. Pro paní Janu to byla obrovská rána a Deizy jí velmi chybí. Aby
alespoň trochu její bolest polevila, již během několika dní si domů
přivezla nového psího kamaráda – čtyřměsíční fenku rottweilera Sunny a požádala nás,
abychom jí z ní vycvičili novou psí asistentku. Vzhledem k tomu, že veškeré zdravotní testy
dopadly na jedničku, velmi rádi jsme to přislíbili. Paní Jana si bude budoucí psí pomocnici
vychovávat sama a až Sunny dosáhne potřebného věku k zahájení výcviku, přestěhuje se
na nějaký čas k nám do výcvikového centra, aby se z ní stala psí asistentka.
Koncem roku odešla do psího nebe labradorka Sandra, která pomáhala Alžbětce Whirtové.
Sandra musela být uspaná z důvodu vážného nádorového onemocnění. Bolest Sandřiny
rodiny je veliká, zatím si nechtějí dalšího pejska pořizovat. Pokud se však rozhodnou
o nového psího pomocníka zažádat, rádi jim ho přednostně vycvičíme.
Labradorka Holly ze Smolinky, která byla pět let „očima“ paní Renaty Ďulikové, onemocněla
v r. 2009 rakovinou. Po operaci již nezvládala plnit plnohodnotnou funkci vodicího psa,
a tak jsme pro ni našli skvělou opatrovnickou rodinu paní Terezy Trykarové, kde Holly prožila
krásný zbytek života. V závěru roku 2012 zemřela na selhání srdce.
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STATISTIKA
PLEMEN
VYCVIČENÝCH
PSŮ
(ZA CELOU DOBU
PŮSOBENÍ HELPPES)

Plemeno

počet

z toho vrácen a po
docvičení pro potřeby
jiného klienta znovu
předán

Golden retriever

64

8

Labrador retriever

59

7

Border collie

7

Kříženec

4

Švýcarský bílý ovčák

3

UMÍSTĚNÍ
VYCVIČENÝCH PSŮ

Kraj

Okres

Praha

ROZDĚLENÍ DLE KRAJŮ
A OKRESŮ
(ZA CELOU DOBU
PŮSOBENÍ HELPPES)

1

43
Praha 1

1

Praha 4

10

Praha 5

7

Praha 6

4

Praha 7

1

Praha 8

3

Praha 9

7

Praha 10

10

Kraj Středočeský

16

Rottweiler

2

Nymburk

4

Belgický ovčák

2

Kladno

1

Knírač malý

3

Mladá Boleslav

4

Praha-západ

1

Svatobernardský pes

2

Praha-východ

2

Flat coated retriever

1

Kolín

2

Německý boxer

1

Německý ovčák

5

Irský teriér

1

Výmarský ohař

1

Knírač velký

1

Cairn terrier

1

Finský špic

1

Airedale terrier

1

Chodský pes
Pudl velký /královský/
celkem

1

Kutná Hora

1

Benešov

1

Tábor

1

Český Krumlov

1

Klatovy

2

Kraj Jihočeský

2

Kraj Plzeňský

7
Plzeň-sever

1

Plzeň-jih

2

Rokycany

2

Karlovy Vary

2

Kraj Karlovarský

4

1

Mariánské Lázně

1

2

Cheb

1

162

17

Kraj Ústecký

13
Louny

1

Teplice

7

Chomutov

4

Děčín

1

Kraj Liberecký

11
Jablonec nad Nisou

1

Semily

1

Česká Lípa

6

Liberec

3

Kraj Královéhradecký

10
Hradec Králové

5

Rychnov nad Kněžnou

1

Trutnov

3

Náchod

1

Kraj Pardubický

16

Počet

6
Ústí nad Orlicí

2

Chrudim

3

Pardubice

1

17

6
Jihlava

3

Havlíčkův Brod

1

Žďár nad Sázavou

1

Třebíč

1

Kraj Jihomoravský

13
Brno-město

9

Brno-venkov

1

Vyškov

1

Znojmo

2

Kraj Olomoucký

3
Šumperk

2

Olomouc

1

Kraj Zlínský

5
Uherské Hradiště

3

Vsetín

1

Otrokovice

1

Karviná

8

Ostrava-město

4

Frýdek-Místek

1

Opava

3

Nový Jičín

1

Kraj Moravskoslezský

17

Zahraničí

6

USA

Florida

1

Itálie

Torino

1

Austrálie

Queensland

1

Německo

Nordhausen

1

Slovensko

Zalázne

1

Švýcarsko

Carouge

1

Celkem předáno

162

Z toho ve službě

134

Poznámka

160 klientů / 162 psů
6 klientů – druhý pes
ve dvou případech 2 klienti využívají 1 psa
v jednom případě 3 klienti využívají 1 psa

KLIENTI – PROCENTUÁLNÍ ROZDĚLENÍ
DLE VELIKOSTI MĚST A OBCÍ
(ZA CELOU DOBU PŮSOBENÍ HELPPES))
velikost města

klienti

město nad 100 000 obyvatel

30 %

město 50 000–100 000 obyvatel

13 %

město 10 000–50 000 obyvatel

21 %

město 3 000–10 000 obyvatel

10 %

vesnice do 3 000 obyvatel

26 %
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UMÍSTĚNÍ
VYCVIČENÝCH PSŮ
ROZDĚLENÍ DLE KRAJŮ
A OKRESŮ
(ZA CELOU DOBU
PŮSOBENÍ HELPPES)

ŽADATELÉ O PSÍ
ASISTENTY

Kraj Vysočina

Pro rok 2013 evidujeme ke konci roku
2012 dvanáct žadatelů o psí pomocníky.
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DALŠÍ PROJEKTY
ORGANIZACE
20

REKONDIČNĚ-INTEGRAČNÍ POBYT
Již tradiční rekondičně-integrační pobyt, který každoročně v letním období pořádáme pro
naše klienty, majitele psích pomocníků, se uskutečnil v rekreačním středisku Poslův mlýn
u Doks v termínu 17.–26. srpna. Každoroční rekondice se kromě našich klientů mohou
účastnit a účastní i majitelé, kteří své psí pomocníky získali od jiného subjektu. Rekondiční
pobyt není samozřejmě zaměřen pouze na procvičování dovedností psích pomocníků
a nápravě jejich nežádoucího chování, které se nesprávným vedením a nedůsledností ze
strany jejich paniček a páníčků může někdy objevit. Kromě tréninkového plánu se psy je pro
účastníky rekondice vždy připraven další bohatý vzdělávací i relaxační program. Navštívili
jsme společně zemědělskou farmu rodiny Sixtových, kde všichni měli možnost vidět porod
telátka „v přímém přenosu“. Manželům Sixtovým mnohokrát děkujeme za umožnění této
aktivity pro naše klienty.
Po náročném tréninku je důležité správně odpočívat, a tak jsme uspořádali relaxační
odpoledne s terapeutickými technikami se psy a pro psy.
Pracovníkům společnosti Partners děkujeme za zajímavou přednášku na téma ﬁnanční
gramotnosti.
Uspořádali jsme také několik soutěží pro psí pomocníky a jejich majitele, které rozvíjí
dovednosti a ukázněnost psů a zručnost, postřeh a schopnosti jejich majitelů. V neposlední
řadě také utužují jejich vzájemný vztah.
Pro účastníky rekondice se nám podařilo realizovat i velmi důležitou aktivitu, zaměřenou na
rozvoj pohybových schopností a možností lidí se zdravotním postižením. Lektorovi Vojtovi
Červinkovi – ViceGayMannovi 2012, který má zkušenosti s výukou pohybových aktivit se
zaměřením na lidi s tělesným postižením a uspořádal teoretickou i praktickou lekci zcela bez
nároku na honorář, velmi děkujeme.
Zrakově postiženým účastníkům rekondice udělala obrovskou radost paní ředitelka Zuzana
Daušová, která přijela navštívit účastníky rekondice v doprovodu vodicí kobylky Katrijn, a tak
si mohli vyzkoušet jaké to je, když je místo jejich vodicího pejska vede mini koník.
Klub speciálního výcviku ČKS uspořádal pro lidi s handicapy ve spolupráci s KJ Brno
opět možnost složení zkoušek ZOP. Na zkoušky nastoupilo 20 účastníků pobytu, z toho
18 majitelů psích pomocníků a 2 trenérky – Pavla s budoucím psím asistentem Benem
a Katka s canisterapeutem Balúem. Po celotýdenním tréninku pod vedením Tondy Valentina
úspěšně splnilo zkoušku 19 psovodů a pan rozhodčí Jan Plšek prohlásil, že se jedná
o jedny z nejlépe připravených psovodů, co kdy na zkouškách posuzoval. Na zkoušky se
přijel podívat speciální host – paní Zuzana Trankovská, jejíž reportáž z těchto zkoušek jsme
si mohli přečíst v časopise Svět psů.
V rámci rekondičního pobytu si také ti, co ještě neměli splněno, mohli složit povinné testy
chování psů na veřejnosti. Dle očekávání všichni testy úspěšně splnili.
Samozřejmě nechybělo ani posezení u táboráku s kytarou a písničkami a závěrečný
karneval s nápaditými maskami všech zúčastněných.
Naše poděkování patří všem pracovníkům, kteří se klientům věnovali, a vedoucím celého
rekondičního pobytu, paní Ing. Julii Zlejšie a panu Antonínu Valentinovi.
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CANISTERAPIE
Projektu Canisterapie se Helppes věnuje již od roku 2003.
Od samého začátku projektu provádíme zkoušky a testování
canisterapeutických týmů v reálném prostředí Psychiatrické
léčebny Bohnice, za pomoci lékařů, odborných pracovníků
i klientů tohoto léčebného zařízení. Za tuto možnost velmi
děkujeme vedení PLB.
V roce 2012 splnilo úspěšně ve spolupráci s KSV 943 Helppes
ČKS canisterapeutickou zkoušku dalších 21 týmů. Celkem je
to již 317 týmů a 84 z nich aktivně dochází do některého ze
sociálních a zdravotnických zařízení či rodin v rámci celé ČR.
Také pracovníci Helppes o.s. provádí pravidelně canisterapeutické
aktivity a dochází s pejsky za klienty Domova pro zrakově
postižené Palata a klienty denního stacionáře Akord.
Na našem webu si zájemci o tuto pomocnou terapii mohou
v pravidelně aktualizované databázi sami vyhledat vhodný a pro
ně nejbližší tým.

V ROCE 2012 JSME SE ZÚČASTNILI TĚCHTO
AKTIVIT A AKCÍ ČI JSME JE SAMI POŘÁDALI
LEDEN

10. 1.
11. 1.
13. 1.
24. 1.
25. 1.
31. 1.

Natáčení pro ČT – Máte mě!
Helppes na ČRo – Regina
Natáčení pro ČT 24 (Události, Ekonomika)
Vzdělávací program pro MŠ Praha 5 – Zbraslav
Natáčení pro Noviny TV JOJ – Slovensko
Natáčení pro ruskou TV 1

ÚNOR

15. 2.
20. 2.
28. 2.

Dům seniorů MČ Praha 19 – Kbely
Schůze krajské organizace ČKS Praha
Vzdělávací program pro Japonskou školu

BŘEZEN

3. 3.
4. 3.
6.–7. 3.
15. 3.
22. 3.
24. 3.
27. 3.

Kynolog roku 2011
Seminář Bc. Stanislava Beníška o aportu v areálu Rychety
Vzdělávací program pro ZŠ Praha 2, Londýnská
Natáčení pro ČT – Klub neslyšících
Vzdělávací program pro ZŠ praktická a speciální Praha 5
Vítání jara – MČ Praha 19 – Kbely
Vzdělávací program - MŠ Pardubice

DUBEN

1. 4.
3.–5. 4.
4. 4.
5. 4.
6. 4.
12.–15. 4

Pohovory se žadateli o psí pomocníky
NonHandicap
Tréninky s klienty (na veletrhu NonHandicap)
Vzdělávací program pro DDM Trend, Roudnice nad Labem
Den pomoci – Mary Kay
Veletrh ForPets - PVA Letňany

18. 4.
18. 4.
20. 4.
25. 4.
26. 4.
30. 4.

Vzdělávací program pro MŠ V Úvalu, Praha 5
Vzdělávací program pro ZŠ Praha 3
Vzdělávací program pro ZŠ Jánského, Praha 13
Trénink s klienty
Vzdělávací program pro ZŠ Duhovka – Škola hrou
Tradiční pálení Čarodějnic – MČ Praha 19 – Kbely

PŘEDNÁŠKY, BESEDY, UKÁZKY DOVEDNOSTÍ
PSÍCH POMOCNÍKŮ, OSVĚTOVÉ A VZDĚLÁVACÍ
AKTIVITY, ÚČAST NA AKCÍCH, POŘÁDANÉ AKCE
Velký důraz klademe na osvětovou činnost. Pro zájemce z široké
veřejnosti pořádáme přednášky, semináře a besedy s ukázkami
dovedností psích pomocníků s odborným zaměřením na
problematiku našich spoluobčanů se zdravotním postižením.
O tuto tématiku je velký zájem především v předškolních
a školních zařízeních a tento zájem má vzrůstající tendenci.
Protože se jedná o osvětovou činnost, která pozitivně přispívá ke
zvyšování kvality života lidí s postižením a boření bariér mezi nimi
a ostatní veřejností, je tento zájem potěšující. Považujeme za velmi
potřebné, aby s touto problematikou byla seznámena co nejširší
veřejnost a začínalo se s tím již u malých dětí.
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KVĚTEN

ČERVEN

5. 5.
9. 5.
12. 5.
13. 5.
17. 5.
18. 5.
23. 5.
23. 5.
25. 5.
26. 5.
27. 5.
27. 5.

Mezinárodní výstava psů Praha
Vzdělávací program pro ZŠ Praha 3
Psí kusy – MČ Praha 19 – Kbely
CT zkoušky
Show Jana Krause
Mezinárodní den ﬁremního dobrovolnictví Give & Gain Day
Veletrh sociálních služeb MČ Praha 4
Vzdělávací program pro ZŠ Praha 3
Abireha Pardubice
Dětský den - MČ Kolovraty
Charitativní bazar – ZŠ Praha 3 – Jarov
ČRo Region – Svět zvířat

2. 6.

Dětský den MČ Praha 19 – Kbely

5. 6.
5. 6.
6. 6.

ČERVENEC

6. 7.
17. 7.

Natáčení pro TV Pohoda
Natáčení pro TV Prima

SRPEN

17.–26. 8.
25. 8.

Rekondičně-integrační pobyt majitelů psích pomocníků
Den canisterapie na Praze 5

ZÁŘÍ

2. 9.

Škola volá, hurá! Kroužky na Vltavě

4. 9.
13. 9.
11. 9.
15. 9.
15. 9.
21. 9.
22. 9.

Natáčení pro TV Prima
ČRo – Večer s Reginou
Dobrovolnický den pro Helppes v rámci projektu „Zapojím se“
FTV Prima
SUPER DEN 2012
Mezinárodní den ﬁremního dobrovolnictví ENGAGE
Family Day Staropramen

24.–26. 9.
24.–27. 9.

Dny NNO MČ Praha 5
Community Days Staropramen

3. 10.

Vzdělávací program pro MŠ, Roztoky u Prahy

Mistrovství ČR v hodu mobilem
Tisková konference k projektu Wooky pomáhá
Trénink pro účastníky Mistrovství ČR AP a VP

ŘÍJEN

7. 6.
11. 6.
12. 6.
12. 6.
15. 6.
16. 6.
23. 6.
23. 6.
26. 6.
27. 6.
27.–28. 6.

24

Vzdělávací program pro DDM Spirála, Praha 8
Veletrh sociálních služeb MČ Praha 13
Trénink pro účastníky Mistrovství ČR AP a VP
Dobrovolnický den ČEZ pro Helppes
Psí kusy – beneﬁční koncert pro Helppes
Mistrovství ČR ve výkonu asistenčních a vodicích psů 2012
Ladronka dětem
IV. MDA RIDE
Natáčení pro německou ARD TV
Vzdělávací program pro sedlářské učiliště
ACTIVE 24, s.r.o. – ﬁremní dobrovolnictví pro Helppes
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ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC
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3. 10.
5. 10.
6. 10.
10. 10.
21. 10.
22. 10.
23. 10.
30. 10.
31. 10.

Vzdělávací program pro MŠ Kolovraty
Slavnostní ceremoniál k přejmenování Prague Airport
Domácí trhy Velké Přílepy
Vzdělávací program a canisterapie - stacionář
při Městské nemocnici v Ostravě
Natáčení pro ČT
Vzdělávací program pro děti z MŠ Krteček Praha 5
Vzdělávací program pro děti z MŠ Krteček Praha 5
Vzdělávací program pro děti z MŠ Krteček Praha 5
Vzdělávací program pro ZŠ Pražačka, Praha 3

9. 11.
12. 11.

Vzdělávací program pro děti ze ZŠ Interbrigády Praha 6
Vzdělávací program pro děti ze ZŠ Rychnovská

14. 11.
15. 11.
17. 11.
19. 11.
24. 11.

Prezentace Nadace Leontinka ve Filadelﬁi
Křest Paličkou praštěné kuchařky
Canisterapeutické zkoušky
Beneﬁční koncert Cesty naděje
Pohovory se žadateli o psí pomocníky

5. 12.
7. 12.
8. 12.
12. 12.

Mikulášský charitativní bazar Nadace VIZE 97
Vánoční trhy – Anděl
Mikulášská pro všechny hodné (i zlobivé) pejsky
Vánoční trhy – Anděl

18. 12.

Vzdělávací program pro Komunitní centrum Prádelna, Praha 5

19. 12.
21. 12.
23. 12.
31. 12.

Vánoční trhy – Anděl
Vánoční setkání Helppesáků
Zpívání u vánočního stromečku v Odolené Vodě pro Helppes
Silvestr v Helppes

MISTROVSTVÍ ČR VE VÝKONU ASISTENČNÍCH PSŮ
A MISTROVSTVÍ ČR VE VÝKONU VODICÍCH PSŮ
V sobotu 16. 6. v 9.30 h. slavnostně odstartovaly dvě již tradiční vrcholné soutěže ve
výkonu psích pomocníků – 3. ročník Mistrovství ČR ve výkonu asistenčních psů 2012, které
je stále jedinou soutěží tohoto druhu na světě, a 8. ročník Mistrovství ČR ve výkonu vodicích
psů 2012. Obě mistrovství uspořádal Helppes spolu se členy Klubu speciálního výcviku 943
Helppes ČKS. Nad oběma soutěžemi převzali záštitu primátor hl. m. Prahy, doc. MUDr.
Bohuslav Svoboda, CSc., a místostarosta MČ Prahy 5, JUDr. Petr Lachnit, který přišel
soutěžící a jejich psí pomocníky podpořit osobně a odekoroval vítěze.
Mistryní ČR ve výkonu asistenčních psů se stala paní Hana Černá z Prahy a její fenka
zlatého retrievera Aeshlie Golden Paradise Valley a mistryní ČR ve výkonu vodicích psů
se stala soutěžící s těžkým kombinovaným handicapem, paní Marie Biedermannová
s labradorkou Almou Chuchelský háj.
Smyslem těchto soutěží není pouze najít nejlepší dvojice, ale také umožnit setkání lidí
s různými typy handicapů a představit práci asistenčních a vodicích psů nejširší veřejnosti.
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SUPER DEN 2012

Pod záštitou primátora hl. m. Prahy, doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc., a místostarosty
MČ Prahy 5, JUDr. Petra Lachnita, jsme v sobotu 15. 9. uskutečnili již desátou slavnostní
promoci psích studentů.
Z rukou významných osobností našeho kulturního i politického života převzali 11 psích
asistentů jejich noví majitelé – dospělí i děti s různým typem postižení. Slavnostního dne se
zúčastnili a patronát nad 11 psími asistenty přijali Karel Gott, Ing. Jan Fischer, CSc.,
Marta Kubišová, Barbara Nesvadbová, Lenka Filipová, Debbi, Václav Vydra, Jan Čenský,
Miro Žbirka, David Huf a Filip Renč.
Promující asistenty a jejich novopečené majitele – lidi s postižením – přišli podpořit i další VIP
osobnosti z hudební, ﬁlmové, ale i politické scény. Mezi dalšími významnými hosty byli starostka
MČ Praha 6 – Ing. Marie Kousalíková a místostarosta MČ Prahy 5 – JUDr. Petr Lachnit.

Bohatý program doprovodily také ukázky výcviku asistenčních psů. V jedné
z nich se představil mj. i malý knírač, který byl jako první v ČR vycvičen
unikátní metodou pro šestiletou diabetičku, a v druhé ukázce se představila
vodicí kobylka Katrijn, která veřejnosti dokázala, že i koníka je možné naučit
takovým asistenčním prvkům, jako je podávání různých předmětů, pomoc
při svlékání či rozepínání zipu.
Celým dnem nás provázeli skvělí moderátoři ve složení Lucie Daňková
z rádia F1, Ilja Kučera ml. z rádia Regina, Roman Myška z rádia Hey
a Miroslav Konvalina.
Děkujeme všem partnerům Super dne 2012, generálnímu partnerovi Super
dne 2012 – společnosti Wüstenrot, MČ Praha 5, reklamní agentuře
SCHOLZ & FRIENDS, společnostem Pivovary Staropramen s.r.o.,
Ondrášovka, Lahůdky Cajthaml, Cafe Avanti, ﬁrmě A-VET a BRIT,
Báře Hájkové, Adélce Krausové, Danielu Kuperovi a Allenu Vidrasovi
z reklamní agentury SCHOLZ & FRIENDS, fotografům Petru Bartošovi z
Lupefoto a Janu Šimečkovi, panu Ing. Křikavovi a tiskárně Flora.
Velký dík patří mediálním partnerům Mediacom, ZenithOptimedia,
MF reklama, Outdoor Akcent, Frontend, Česká pošta, iShorts a rádiu Blaník.
Obrovské díky patří všem sponzorům, účinkujícím, dobrovolným
spolupracovníkům, příznivcům a kamarádům, bez jejichž pomoci by se
Super den nemohl uskutečnit.
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MIKULÁŠSKÁ PRO VŠECHNY HODNÉ
(I ZLOBIVÉ) PEJSKY
V sobotu 8. 12. v 10.30 h. zahájil Mikuláš s andělem a třemi čerticemi
již 10. mikulášskou besídku tradiční nadílkou pro psy. Každý z pejsků
předvedl, co umí, a jeho páníček pověděl Sv. Mikuláši, zda celý
rok poslouchal nebo je to zlobidlo, které patří do pekla. Netradiční
Mikulášská pokračovala soutěžemi, při kterých své síly změřili
„obyčejní“ pejsci se čtyřnohými asistenty. Aby měření sil bylo vyvážené,
tak některé disciplíny museli zdraví majitelé pejsků absolvovat poslepu
s klapkami na očích, s berlemi či vsedě na invalidním vozíčku. Pro
ty zdravé to byla možnost vyzkoušet si, mnohdy poprvé, jaké je
to nevidět nebo být odkázaný na pohyb s berlemi či invalidní vozík
a přitom muset splnit zadaný úkol.
Děkujeme místostarostovi MČ Praha 5, JUDr. Petru Lachnitovi, který
převzal záštitu nad touto akcí a osobně se jí zúčastnil, a MČ Praha 5
za podporu.

BULLETIN HELPPSÍK
Helppes vydává již od r. 2005 zpravodaj - čtvrtletní bulletin Helppsík, ve kterém informuje
své příznivce i nejširší veřejnost o své činnosti, aktivitách a projektech. Osoby s postižením
naleznou v Helppsíku informace nejen pro zlepšení svého soužití s psími pomocníky, ale
také informace o dění a užitečných novinkách, určených osobám s nejrůznějšími typy
handicapů.
A aby si bulletin mohli na webu přečíst i naši nevidomí spoluobčané, vychází nejen v plné
verzi, ale i v textové podobě.
Za redakci Helppsíku děkujeme Zuzaně Trankovské ml., spolumajitelce vydavatelství Canistr,
za graﬁcké zpracování děkujeme Bohumilu Bezvodovi, za tisk patří náš dík panu Ing. Pavlu
Křikavovi a tiskárně Flora.
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KURZY
SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY PSŮ

KURZY
OBEDIENCE
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V Helppes jsme si dobře vědomi, že ne každý pes je vychovaným a bezproblémovým
parťákem „dvounožců“. Na základě množících se konﬂiktů mezi pejskařskou
a nepejskařskou veřejností a stížností na neposlušné, nevychované psy jsme se v roce 2003
rozhodli zahájit pořádání Kurzů společenské výchovy psů, kterými do konce roku 2012
prošlo již téměř 900 majitelů psů.
Žádný pes se nevychovaným nerodí, za jeho neposlušností je vždy člověk a mnohdy někteří
„nevychovaní“ majitelé psů svým postojem, názory a netolerantností k druhým obtěžují
nejen nepejskaře, ale i slušně vychované majitele s vychovanými psy.
Novopečený majitel psa, ale mnohdy i ten, který má psa již delší dobu, či dokonce již
dalšího, se musí naučit svého psa dobře znát, dozvědět se, jak ho dobře socializovat, dát
mu správné společenské vychování a naučit se s ním pracovat tak, aby dobře poslouchal
a aby soužití přinášelo oběma radost a potěšení.
V našich kurzech nabízíme majitelům psů možnost naučit se porozumět svému psu
a vychovávat ho pod vedením špičkových odborníků na výcvik psů a pod garancí nositelky
Zlatého odznaku Vzorný výcvikář 1. stupně Zuzany Daušové. Účastí v těchto kurzech
zároveň majitelé psů přispívají na dobrou věc, protože celý výtěžek z těchto kurzů je určen
ve prospěch projektu Pomoc přichází na čtyřech tlapkách – výcvik asistenčních, státem
nedotovaných psů pro osoby se zdravotním postižením.

Poslušnost či ovladatelnost – anglicky „obedience“. Tyto kurzy jsou určeny především
pro majitele pejsků, kteří se chtějí věnovat poslušnosti po sportovní stránce. Cílem je
naučit psa pracovat přesně a radostně, velký důraz je kladen na vzájemný vztah a souhru
psovoda a jeho psa. Dvojice provádí společně postupně 10 cviků, z nichž devět prověřuje
poslušnost a ovladatelnost a jeden čichové schopnosti psa – rozlišení předmětu. Obedience
je vyšší úroveň poslušnosti pro ty, kteří již dobře zvládli základní poslušnost a ovladatelnost
svých psích kamarádů a spolupráce s jejich psem je baví natolik, že si chtějí dopřát další
vzájemnou společnou činnost a časem si třeba i složit zkoušku nebo se zúčastnit soutěží od
místních úrovní až po mistrovství světa.

VODICÍ KOBYLKA
KATRIJN
V. D. MEIER

V průběhu roku 2012 si přijelo vyzkoušet chůzi s Katrijn mnoho lidí se zrakovým postižením.
Všichni se shodli v názoru, že chůze s kobylkou jim dává pocit vysoké jistoty a bezpečí, což
nás velmi potěšilo.
V průběhu roku se také Katrijn zúčastnila mnoha veřejných a osvětových akcí a navštívili
jsme s ní také nejrůznější místa v rámci ČR – obchody, pasáže, nádraží, restaurace apod.
– a jezdili jsme nejrůznějšími dopravními prostředky. S přístupem s vodicí kobylkou nebyly
téměř nikde problémy, jediný problém měl pan číšník v pizzerii La Carezza ve Žlutých
lázních.
O Katrijn, jako jediného vodicího koníka v Evropě, je samozřejmě i velký zájem ze strany
médií. Natáčet s Katrijn přijely v průběhu roku televizní štáby nejen z ČR, ale také německá
ARD TV, TV 1 z Ruska a TV JOJ ze Slovenska. Katrijn byla pozvána i do TV Prima,
do Show Jana Krause.
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ČESTNÍ ČLENOVÉ

Čestné členství Helppes je udíleno významným
osobnostem z řad kulturního a společenského
života, které pomáhají šířit myšlenku projektu
a cíle organizace. Každý z čestných členů je
patronem minimálně jednoho klienta a jeho
asistenčního psa. Všem stávajícím i novým
čestným členům děkujeme za podporu aktivit
a projektů organizace.

ČESTNÉ ČLENSTVÍ BYLO V ROCE 2012
UDĚLENO TĚMTO OSOBNOSTEM:

Filipu Renčovi
Lence Filipové

Debbi

Karlu Gottovi

Ing. Janu Fischerovi, CSc.

Davidu Hufovi
Janu Čenskému
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SPOLUPRÁCE
S MÉDII

Děkujeme zástupcům médií za jejich zájem o problematiku lidí s postižením a jejich psích
pomocníků, zejména:
mediálním společnostem MediaCom Praha, ČTK, ZenithOptimedia, MF reklama, Outdoor
Akcent, Frontend, iShorts, Spirit Media, Adactiva, Impression Media;
časopisům a novinám – Týden, Instinkt, Reﬂex, Respekt, In magazín, Květy, Rytmus života,
Pes přítel člověka, Planeta zvířat, Svět psů, Pet Media, Můžeš, Agentura GM – Pražská
pětka, Stop, Šíp, MF Dnes, Lidové noviny, Blesk, Hospodářské noviny, Práce, Metro, Deník
Sport, Admarket, Sportovní Občasník Vozíčkářů, Práce a sociální politika, Abilympijský
zpravodaj, AHA, Naše rodina, Reader´s Digest Výběr, Sociální služby, Moje zdraví, Chvilka
pro tebe, Wüstenrot magazín;
televizím – ČT 1, ČT 2, ČT 24, regionální redakce ČT, TV Prima, TV Nova, TV JOJ, TV Praha
5, TV Praha 13, TV Public, TV Barrandov, TV Metropol, TV Pohoda, ruská TV 1, německá
ARD TV;
rádiím – ČRo, Radiožurnál, Regina, Regiony, Rádio City, Frekvence 1, Impuls, Rádio Blaník;
internetovým médiím – iDnes, Novinky.cz, iHNed, Super.cz, Rádio Aplaus.

DĚKUJEME NAŠIM DOBROVOLNÝM
SPOLUPRACOVNÍKŮM ZA JEJICH
NEZIŠTNOU POMOC

ZVLÁŠTNÍ
PODĚKOVÁNÍ

Brettová Vladimíra, Čermáková Jana, Černá Hana,
Hanyš Martin, Holý Dalibor, Jaňourová Eliška,
Jansová Markéta, Konvalina Miroslav, Krettová Marina,
Kričfalušij Ladislav, Ličková Silvie, Műller Tomáš,
Paldusová Michaela, Bc., Pazíková Markéta,
Pecháčková Lucie, Pecková Naděžda, Rajchrt Jakub,
Rajchrtová Kamila, Skalická Tereza, Skalický Martin,
Skřivánková Jaroslava, Šípek Pavel, Wachtlová Milena.

Všem našim partnerům, příznivcům, podporovatelům, dárcům, sponzorům a čestným
členům děkujeme za jejich pomoc a podporu při realizaci našich projektů a aktivit. Bez této
pomoci bychom mnohé aktivity a činnosti nemohli pro naše klienty vůbec pořádat.
Děkujeme za vzornou péči o zdraví našich psích svěřenců a za spolupráci Veterinární klinice
Vet Centrum, zejména majiteli této kliniky, MVDr. Lukáši Duchkovi, a Veterinární klinice Vetlife
– oční specialistce MVDr. Barbaře Lenské.
MPSV – za podporu našich projektů.
MHMP – za podporu našich projektů a činnosti organizace.
Městské části Praha 5 – za podporu našich projektů a činnosti organizace.
Městské části Praha 4 – za podporu našeho projektu.
Reklamní agentuře Scholz & Friends – za dlouhodobou podporu v oblasti PR.
Generálnímu partnerovi společnosti Pivovary Staropramen – za podporu našich projektů
a činnosti organizace.
Nadaci Leontinka a jejímu partnerovi České pojišťovně – za mimořádnou podporu našich
dětských klientů z projektu „Psí oči“.
Společnosti Rossmann a Nadaci Naše dítě – za mimořádnou pomoc pro naše dětské
klienty z výtěžku projektu Dětský úsměv.
Fóru dárců – za podporu projektu Pomoc přichází na čtyřech tlapkách.
Dopravnímu podniku Praha – za poskytnutí kuponů na MHD.
Českému kynologickému svazu – za dlouhodobou odbornou spolupráci.
Fotografům Janu Šimečkovi a Petru Bartošovi z Lupefoto.
Tiskárně Flora – zejména jejímu jednateli, výrobnímu a technickému řediteli, panu Ing. Pavlu
Křikavovi, za dlouhodobou pomoc a podporu organizace.

DĚKUJEME, ŽE NÁM POMÁHÁTE POMÁHAT!

DÁLE DĚKUJEME DÁRCŮM:
Autointeriér – Šindelář Stanislav
Bartl Jan
Blodig Vojtěch
Couf Petr
Coufová Květoslava
Český kynologický svaz
Družstvo Ekover
EATS-ZŠ Jarov
Elfmarková Monika, JUDr.
Ferenc Ivan
Frimlová Jana
Haška Vladimír, Bc.
Havliš Vítězslav
Hess Jindřich
Holuša Libor
Houzarová Jana
JAVLIN a.s.
Jüttnerová Andrea, Mgr.
Karpíšek Přemysl

Kašpar Roman
Klapková Simona
Krásný Lukáš
Kreidl Vladimír
Křížová Sabina
Machačová Hana, JUDr.
Macková Marie, PhDr.
Mangaloo s.r.o.
Münich Daniel
Nadace Jana Anderse
OSEVA, a.s.
Pala Stanislav, Ing.
Paulus Martin
Pﬁzer, spol. s r.o.
Pospíchal Pavel
Potužníková Petra
Pražské služby, a.s.
Ravin Petra
REMIVA, s.r.o.

Rohovský Pavel
Rosůlek Lukáš
Rybníček Luboš
Rysová Aneta
Ryšavá Jitka, RNDr.
Skalický Martin, Ing.
SOLEK HOLDING SE
Svobodová Lucie
Stibor Martin
Tolarová Jaroslava, MUDr.
Transform a.s. Lázně Bohdaneč
TRANSPORTSERVIS a.s.
Vencl Roman
Vintrych Jaroslav, Ing.
Vodičková Iva
WHIRLPOOL CR, spol. s r.o.
Zatos s.r.o.
Zeman Jan, Ing.

…a mnoha dalším
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FINANČNÍ ZPRÁVA
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VEŘEJNÁ
SBÍRKA

V rámci veřejné sbírky, jejíž součástí jsou i dárcovské
SMS – projekt Fóra dárců „Daruj správně“,
do kterého byl náš projekt v roce 2008 zařazen, bylo
v roce 2012 získáno 83 487 Kč.
Všem přispěvatelům srdečně děkujeme, zejména
jménem našich klientů a žadatelů o psí pomocníky.

PŘÍJMY ZA OBDOBÍ 1. 1. 2012–31. 12. 2012
HLAVNÍ ČINNOST
ČÍSLO ÚČTU
Celkový objem ﬁnančních
prostředků

HOSPODAŘENÍ HELPPES – CENTRA VÝCVIKU
PSŮ PRO POSTIŽENÉ O. S.
ZA OBDOBÍ 1. 1. 2012–31. 12. 2012
ČÍSLO ÚČTU
Celkový objem ﬁnančních
prostředků

Kč
10,691.411,67

Tržby za služby

602

847.313,--

Úroky bank

644

7.172,09

Kurzové zisky

645

0,--

Fond darovaných zvířat

648

24.830,--

Jiné ostatní výnosy

649

6.004,44

Dary, sbírky

682

9,107.492,14

Členské příspěvky

684

9.600,--

Dotace MPSV

691

689.000,--

Kč
9,025.132,40

Osobní náklady

2,532.639,--

PŘÍJMY ZA OBDOBÍ 1. 1. 2012–31. 12. 2012
HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

Mzdové náklady

521

1,929.133,--

Odvody zdravotní + sociální

524

594.097,--

Zákonné soc. náklady

527

9.409,--

Provozní náklady –
materiálové

669.589,43

Potraviny

501

35.760,42

Kancelářské potřeby

501

9.275,34

Vybavení DDHM

501

64.862,80

Ostatní materiál

501

560.690,87

Nemateriálové náklady

5,542.896,34

Energie

502

48.410,--

Opravy a údržba

511

1.936,--

Cestovné

512

44.093,--

Ostatní služby

518

5,448.457,34

Ostatní náklady

280.007,63

Pojištění a poplatky

549

153.878,89

Silniční daň

531

2.925,--

Nemateriál. náklady

Odpisy

551

6.695,--

Reklama

Členské příspěvky

582

7.954,88

Daně a poplatky

538

0,--

Ostatní náklady
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ČÍSLO ÚČTU
Celkový objem ﬁnančních
prostředků

Kč
105.124,06

Reklama

602

51.107,11

Prodané zboží

604

43.980,--

Úroky banky spořicí

644

10.036,95

VÝDAJE ZA OBDOBÍ 1. 1. 2012–31. 12. 2012

108.553,86

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST
ČÍSLO ÚČTU

Kč

Celkový objem ﬁnančních
prostředků

24.541,72

Provozní náklady – materiál.

20.941,72

Prodané zboží

504

20.941,72
3.600,--

518

3.600,--

Hospodářský výsledek z hospodářské činnosti = zisk 80.582,34 Kč
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti = zisk 1,666.279,27 Kč
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Za graﬁcké zpracování této Výroční zprávy děkujeme reklamní agentuře Scholz & Friends.

